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NOBEL 2017

 Medicinã
Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash ºi Michael W. Young
 Fizicã
Rainer Weiss, Barry C. Barish ºi Kip S Thorne
 Chimie
Jacques Dubochet, Joachim Frank ºi Richard Henderson
 Literaturã
Kazuo Ishiguro
 Pace
Campania Internaþionalã pentru Abolirea Armelor Nucleare
 Economie
Richard H. Thaler
Laureaþii îºi vor primi Premiile Nobel în timpul unor
ceremonii oficiale organizate la Stockholm ºi la Oslo, pe
10 decembrie, ziua în care se comemoreazã moartea fondatorului
premiilor, Alfred Nobel, decedat în 1896.
Premiile Nobel sunt decernate din 1901, cu excepþia celui pentru
economie, instituit în 1968 de Banca centralã din Suedia, cu ocazia împlinirii a 300 de ani de la fondarea acestei
instituþii. Premiile au fost create dupã moartea inginerului sudez Alfred Nobel (1833-1896), inventatorul
dinamitei, conform voinþei sale din testament.
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Joburi, cei mai tari speakeri ºi un city break
pe masurã. Toate la BUZZCamp!
Cel mai longeviv eveniment de dezvoltare personalã ºi recrutare
specializatã
îºi aºteaptã participanþii
Pe 18 ºi 19 octombrie, BUZZCamp
invitã studenþii ºi proaspeþii
absolvenþi din Bucureºti, la cea mai
noua ediþie, cu tema Your Career
Travel Guide, pentru o întâlnire
cu angajatorii lor preferaþi. Tinerii
din Bucureºti au ºansa sã
participe la cea de-a 18-a serie de
conferinþe ºi workshop-uri menite
sã le ofere un preview al viitorului
lor profesional ºi chiar sã le aducã
jobul mult visat. Mai mult, ei vor
primi sfaturi de dezvoltare personalã de la speakerii BUZZCamp
ºi vor afla informaþii despre cum
este mediul de lucru în companiile
participante la eveniment.
Ediþia cu numãrul 18 a evenimentului BUZZCamp va fi punctul

de start în carierã pentru mii de
studenþi ºi proaspeþi absolvenþi din
toatã þara. Evenimentul îºi
propune sã punã participanþii în
contact direct cu cei mai doriþi
angajatori, de la care sã afle
informaþii preþioase pentru cariera
lor, iar la final, pot pleca de la
BUZZCamp cu un job, cu premii
ºi excursii în Europa. Obiectivul
nostru este comun cu cel al tinerilor
 de a-i ajuta pe aceºtia din urmã
sã porneascã la drum alãturi de
cele mai bune companii ºi sã îi
motivãm sã ajungã la performanþe,
cu ajutorul conferinþelor þinute de
oameni de succes, care ne inspirã.
(continuare pag.4)
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Bucuroºi de oaspeþi!



Universitatea Spiru Haret a fost gazda
delegaþiei Universitãþii de ªtiinþe Economice ºi Afaceri din Hebei, China
Luni, 9 octombrie 2017, Universitatea
Spiru Haret, prin reprezentanþii sãi,
prorectorul pentru Relaþii Internaþionale,
conf. univ. dr Ramona O. Mihãilãªtefãnescu, ºi prorectorul pentru
învãþãmânt terþiar nonuniversitar, prof.
univ. dr. Eduard Ionescu, a primit vizita
delegaþiei Universitãþii de ªtiinþe
Economice ºi Afaceri din Hebei, China.
Prorectorul pentru Relaþii Internaþionale, conf. univ. dr Ramona O. Mihãilãªtefãnescu, organizatorul vizitei delegaþiei
chineze la Bucureºti, a deschis oficial
dezbaterile pentru o viitoare colaborare
româno-chinezã la Universitatea Spiru
Haret, sugerând paºii unui plan strategic
agreat, punct cu punct, de cãtre ºeful
delegaþiei Universitãþii de ªtiinþe
Economice ºi Afaceri din Hebei, prof.
univ. dr Jian Cheng, directorul Biroului
de Afaceri Externe al Universitãþii.
La un an de la semnarea Memorandumului
de Cooperare de cãtre cele douã universitãþi, invitaþia de a construi direcþii sigure
spre o mai bunã promovare pe plan
internaþional a culturii ºi valorilor educaþionale româno-chineze, a fost primitã cu
bucurie de cãtre conducerea Universitãþii
de ªtiinþe Economice ºi Afaceri din Hebei,
China. Membri ai Biroului de Afaceri
Externe al universitãþii, în frunte cu
directorul Biroului, ºeful delegaþiei
Universitãþii de ªtiinþe Economice ºi
Afaceri din Hebei, prof. univ. dr Jian
Cheng, decanul Facultãþii de Educaþie
Internaþionalã, prof. univ. dr Wang
Chengyun, ºi reprezentanþi ai Ambasadei
Republicii Populare Chineze în România,
au fãcut parte din delegaþia chinezã.
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Discutãm despre Educaþie?!
Mioara VERGU-IORDACHE
Peste 35. 000 de studenþi au, în acest an universitar, statut de
studenþi internaþionali, 90% dintre ei fiind înscriºi la universitãþi
din Europa, peste 11.000 de români opteazã pentru studiile în
strãinãtate în fiecare an, fiind atraºi de mediul academic
internaþional, de modalitãþile de predare diferite, dar ºi de latura
practicã a cursurilor; în ultimii doi, potrivit datelor furnizate de
UNESCO Higher Education Statistics, numãrul celor care aleg
programe de studiu în strãinãtate a crescut cu 6 procente
Aceste date poziþioneazã România pe locul 5 în topul þãrilor din
Uniunea Europeanã cu cei mai mulþi studenþi care învaþã în
strãinãtate, dupã Germania, Franþa, Italia ºi Grecia. Sunt date
prezentate de organizatorii RIUF.
Ce ne spun aceste numere?
Mai întâi, am putea sã fim bucuroºi de competitivitatea
absolvenþilor de liceu români. Apoi, ar trebui sã ne întrebãm, de
ce Marea Britanie este de departe prima opþiune în rândul
celor care doresc sã urmeze un program de licenþã, masterat sau
MBA în strãinãtate.? În context: peste 62% dintre participanþii
la RIUF ºi-au manifestat interesul de a aplica la o universitate
britanicã, fiind apoi urmatã de Statele Unite ale Americii (42%),
Danemarca (32%), Germania (32%), Olanda (31%), Norvegia
(22%) ºi Elveþia (19%). De ce?! De ce statele ºi oficialitãþile
din învãþãmântul acestor þãri ºi nu numai, care se confruntã cu
aceleaºi probleme demografice ca ºi noi, cautã soluþii pentru a
menþine în piaþã universitãþile de prestigiu, centrele de cercetare
academicã, profesori, studenþi, masteranzi, doctoranzi mulþumiþi
de condiþiile oferite? De ce pot?
La un moment dat, mi s-a pãrut cã este doar o modã studiul în
strãinãtate, cã România poate oferi condiþii excelente de studiu.
Recunosc, dezamãgitã, învãþãmântul superior de stat  ºi nu
numai superior, din pãcate  nu poate oferi condiþiile necesare
de studiu. ªi nu, nu neapãrat din cauza condiþiilor materiale,
financiare! Din cauza degradãrii statutului cadrului didactic,
pentru cã neaveniþi din lumea politicã, în special, au maculat
aceastã profesie nobilã, au atras dupã ei incompetenþã, lipsã de
încredere, batjocurã, superficialitate, suficienþã
De puþine zile a început ºcoala. Care sunt subiectele privind
educaþia din spaþiul public? Calitatea intelectualã a politicianului
ministru al Educaþiei, diplome de doctorat furate, imoralitãþi ºi
amoralitãþi intelectuale, lipsa manualelor, lipsa cercetãrii
ºtiinþifice, inadecvarea pieþei ºcolii la piaþa muncii (dar acest
subiect în particular, nu în public!)
ªi, de fapt, chiar discutãm despre Educaþie?!?
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BUCUREªTI
Campusul DIDACTICA

Studenþii, masteranzii ºi cadrele didactice de la facultãþile de ªtiinþe Economice, de Inginerie,
Informaticã ºi Geografie ºi de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei au umplut pânã la refuz amfiteatrul care
a gãzduit ceremonia de deschidere a anului universitar 2017/2018. Prof. univ. dr. Maria Andronie,
prorector al Universitãþii Spiru Haret, a dat citire Mesajului rectorului USH, conf, univ. dr. Aurelian
A. Bondrea, transmis cu ocazia evenimentului. În continuare, decanii facultãþilor  prof. univ. dr.
Zenovic Gherasim, prof. univ. dr. Grigore Albeanu ºi conf. univ. dr. Beatrice Manu  au adresat
cuvinte de bun venit studenþilor ºi masteranzilor, colegilor cadre didactice.

Prof.univ. dr. Zenovic GHERASIM, decanul Facultãþii de ªtiinþe Economice:
( ) Mã adresez, mai întâi, vouã, dragi studenþi mijloacele de comunicaþii moderne, alãturi de
din anul I  adicã bobocilor! Primiþi asigurarea interesul, iniþiativa ºi implicarea dumneavoastrã
noastrã cã opþiunea voastrã pentru una din în toate activitãþile din facultate vor conduce la
specialitãþile Facultãþii de ªtiinþe Economice obþinerea rezultatelor aºteptate.
Bucureºti: management, marketing sau
Dragi studenþi din anii II ºi III, vã felicit pentru
contabilitate reprezintã, în urma Admiterii 2017, rezultatele bune ºi foarte bune obþinute în anii
cea mai bunã alegere. Primul argument în favoarea anteriori ºi vã doresc sã aveþi aceeaºi motivare
acestei afirmaþii este legat de faptul cã oricare pentru studiu în folosul dumneavoastrã ca ºi pânã
dintre aceste trei specializãri economice este acum! Abordarea timpurie a pregãtirii pentru
esenþialã pentru economia de piaþã ºi creeazã examenul de licenþã ºi a întocmirii lucrãrii de licenþã
premizele eficientizãrii activitãþilor unei reprezintã una din premizele finalizãrii cu succes
organizaþii moderne (instituþie publicã sau a studiilor universitare.
societate comercialã). Specializãrile facultãþii
Dragi masteranzi de la programele noastre
noastre conduc cãtre dobândirea unor profesii ce CAEIP, MRPA ºi MFPPP, vã doresc sã reuºiþi
permit ocuparea unor poziþii importante în racordarea pregãtirii dumneavoastrã cu reperele
structurile de management strategic sau de nivel cercetãrii ºtiinþifice specifice domeniului
mediu din instituþii ºi companii, generând venituri programului de master ºi terminarea studiilor
financiare personale importante ºi cãi de progres universitare de masterat cu o lucrare de disertaþie
în cariera profesionalã. Al doilea argument ce bine realizatã!
susþine justeþea alegerii dumneavoastrã este legat
Stimaþi colegi, vã mulþumesc pentru efortul
de facilitãþile ºi oportunitãþi integrate de studiu dumneavoastrã depus în anul universitar trecut ºi
pe care vi le oferã facultatea noastrã ºi vã doresc un an nou universitar plin de realizãri
Universitatea Spiru Haret în ansamblul ei. semnificative în activitãþile didactice cu studenþii
Facultatea dispune de cadre didactice competente, ºi masteranzii, precum ºi în activitãþile de cercetare
care vã asigurã toate componentele de însuºire a ºtiinþificã ºi în activitãþile de la decanat la care veþi
cunoºtinþelor ºi de câºtigare a deprinderilor fi solicitaþi! ( )
caracteristice profesiei alese. Disponibilitatea
Vã doresc tuturor un an universitar cu realizãri
dumneavoastrã de a fi aproape de cadrele profesionale importante! Vã doresc multã sãnãtate,
didactice, de comunicare directã sau prin toate putere de muncã ºi prosperitate în viaþa personalã!



Prof. univ.dr. Grigore ALBEANU, decanul Facultãþii de Inginerie, Informaticã ºi Geografie:
( ) Este o zi importantã din viaþa noastrã. Sã Aceastã dotare a fost realizatã din fondurile
ne bucurãm de acest moment ºi sã pornim la drum Universitãþii Spiru Haret. Doresc sã mulþumesc
cu entuziasm în spiritul colaborãrii pentru Consiliului de Administraþie ºi conducerii
realizarea unui învãþãmânt de calitate centrat pe Universitãþii Spiru Haret, domnului rector, pentru
student ºi orientat spre proiecte. Este meritul sprijinul acordat în susþinerea programelor noastre
colectivului de cadre didactice de la facultatea de studii.
noastrã pentru obþinerea unor performanþe
În plus, studenþii ºi masteranzii pot elabora
deosebite de cãtre absolvenþii noºtri care îºi proiecte inovative, lucrãri de licenþã, lucrãri de
desfãºoarã activitatea fie în companii de profil, disertaþie, experimente în cadrul practicii de
fie în propriile firme. Trebuie sã menþionãm, în specialitate ºi pentru temele de cercetare în cadrul
special pentru studenþii ºi masteranzii care pãºesc laboratoarelor de cercetare ale facultãþii ºi Centrului
astãzi pentru prima datã pe porþile facultãþii de Dezvoltare Software proaspãt înfiinþat cu
noastre, cã îi aºteaptã laboratoare dotate cu tot aprobarea Consiliului de Administraþie al
ceea ce este necesar pentru activitãþi didactice ºi Universitãþii Spiru Haret, la propunerea domnului
de cercetare performante: sisteme desktop, prof. univ. dr. Gheorghe Duda. Studenþii ºi
platforme didactice ELVIS, FPGA ºi QUANSER, masteranzii beneficiazã de posibilitatea certificãrii
software LABVIEW, echipamente specifice competenþelor prin susþinerea examenelor în
disciplinelor de electronicã, tablete, telefoane cadrul Centului Autorizat de Testare
inteligente ºi infrastructurã de comunicaþii digitale. CERTIPORT al facultãþii. ( )



Conf. univ. dr. Beatrice MANU, decanul Facultãþii de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei:
Vã urez Bun venit! la deschiderea unui nou an de interesante, dezbateri mai animate, sãli mai pline, un
activitate ºi de realizãri la Universitatea Spiru Haret, an mai bun. Dacã astãzi suntem aici, simþind
Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei. Mesajul împreunã emoþia, de mâine, toate aºteptãrile ºi toate
pentru studenþi, deopotrivã boboci ºi iniþiaþi, are mai speranþele vor începe sã se împlineascã în acest spaþiu
multe mize. Prima este chemarea cãtre spaþiul fizic privilegiat al cunoaºterii. Aici, cu competenþã, dãruire
al facultãþii, cãtre orele de curs ºi seminar, cãtre ºi cu experienþã profesionalã, dumnealor, distinºii
profesori ºi colegi; a doua este provocarea de a citi, dascãli, vor întreþine focul cunoaºterii în minþile ºi în
gândi, imagina, întreba ºi rãspunde; în sfârºit, a treia inimile dumneavoastrã ºi vã vor asigura acea bazã de
este contaminarea cu entuziasmul pe care cadrele resurse a formãrii care sã vã faciliteze intrarea pe
didactice, profesori mai tineri sau foarte tineri îl piaþa muncii, ca oameni dedicaþi, implicaþi ºi
debordeazã la fiecare început de toamnã: cursuri mai informaþi. ( )

Campusul BERCENI

Studenþii, masteranzii ºi cadrele didactice de la facultãþile de Educaþie fizicã ºi Sport, de ªtiinþe
Socio-Umane ºi de ªtiinþe Juridice, Politice ºi Administrative au participat în numãr mare la festivitatea
de deschidere a anului universitar 2017/2018. Conf. univ. dr. Ramona Olivia ªtefãnescu-Mihãilã,
prorector al Universitãþii Spiru Haret, a dat citire Mesajului rectorului USH, conf, univ. dr. Aurelian
A. Bondrea, transmis cu ocazia evenimentului. În continuare, decanii facultãþilor  prof. univ. dr.
Georgeta Niculescu, conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac ºi conf. univ. dr. Ilie Marian  au adresat,
la rândul lor, cuvinte de bun venit.
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CONSTANÞA
În deschiderea Festivitãþii de deschidere a anului universitar
2017-2018 la Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice
Constanþa din cadrul Universitãþii Spiru Haret, dupã intonarea
imnului Gaudeamus, a luat cuvântul decanul facultãþii, profesor
universitar doctor Mihnea Claudiu Drumea, care a transmis
mesajul rectorului Universitãþii Spiru Haret, conferenþiar
universitar doctor Aurelian A. Bondrea. În mesajul de deschidere
a anului universitar, studenþilor de anul I li s-a urat Bun venit! în
comunitatea academicã a Universitãþii Spiru Haret, totodatã
atrãgându-li-se atenþia tuturor studenþilor asupra responsabilitãþii
ºi conºtiinciozitãþii cu care trebuie sã trateze pregãtirea lor
academicã.
Decanull Facultãþii de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice
Constanþa le-a urat, la rândul sãu, Bun venit! studenþilor din anul
întâi, ºi le-a transmis, tuturor studenþilor ºi masteranzilor, sã se
bucure, în noul an universitar, de oportunitãþile oferite de viaþa
academicã, o viaþã academicã clãditã pe performanþã, un criteriu
major adoptat de Universitatea Spiru Haret.
La festivitatea de deschidere au luat cuvântul ºi directorii celor
douã departamente ale facultãþii, conferenþiar universitar doctor
Iuliana Pârvu, directorul Departamentului de ªtiinþe Economice,
ºi conferenþiar universitar doctor Roxana Elena Topor, directorul
Departamentului de ªtiinþe Juridice, urându-le celor prezenþi la
eveniment, cadre didactice ºi studenþi, sã aibã un an universitar
cu rezultate cât mai bune.

Adina TRANDAFIR

CRAIOVA
Festivitatea de deschidere a anului universitar 2017-2018 Facultãþii de ªtiinþe
Juridice, Economice ºi Administrative Craiova fost condusã de prof. univ. dr.
Gheorghe Bicã, prorector al Universitãþii Spiru Haret.
La eveniment au fost reprezentante celor mai importante instituþii publice
din Craiova ºi judeþul Dolj- Primãria Craiova, Inspectoratul Judeþean de Poliþie,
Tribunalul Dolj, Direcþia Generalã a Finanþelor Publice Dolj, Inspectoratul de
Jandarmi, Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã, Penitenciarul Craiova,
Penitenciarul Pelendava, Centrul de Detenþie Craiova.
Alina Cioablã, studentã în anul I la Contabilitate ºi informaticã de gestiune,
a exprimat în numele bobocilor speranþele cu care au pãºit în facultate: Sunt
convinsã cã alegearea fãcutã ne va oferi ansele îmbogãirii volumului de
informaii de specialitate, astfel încât la finalul etapei de pregãtire sã devenim
specialiºti bine pregãtiþi, care sã se integreze pe piaa muncii din domeniu.
Reprezentantul studenþilor din anii terminali, Carmen Triþã  anul IV Drept,
le-a spus bobocilor: Îmi aduc aminte cu mare emoie de începutul primului an
universitar, când mã aflam în aceeaºi aulã a Universitãii Spiru Haret, acum trei
ani. A fost o deschidere de an în care m-au încercat multe emoþii, ca ºi acum, de
la care am plecat cu foarte multe speranþe ºi, mai ales, cu încrederea de a fi ales
foarte bine ca primul pas în cariera mea sã îl fac la Universitatea Spiru Haret.
Mesajul decanului facultãþii, conf.univ.dr. Dragoº Ilie, cãtre studenþi, a fost
Veniþi cãtre noi!, apreciind cã, de-a lungul anilor, între comunitatea de studenþi
ºi profesori s-a creat o punte solidã, pe care ne întâlnim de douã ori pe an, în
haine de sãrbãtoare, acum, la început de an universitar, când ne strângem mâna
cu bucurie ºi speranþã, ºi o datã la final, când ne despãrþim în lacrimi.

Lect.univ.dr. Amelia Mihaela DIACONESCU

CÂMPULUNG MUSCEL

BRAªOV
Cu bucurie ºi încredere am pãºit
împreunã cu studenþii noºtri în noul an
universitar.
La Centrul teritorial Braºov al Universitãþii Spiru Haret la festivitatea de
deschidere a anului universitar 2017-2018
au participat cadrele didactice ºi
studenþii celor douã facultãþi, Facultatea
de ªtiinþe Juridice, Economice ºi
Administrative ºi Facultatea de
Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei.
A fost o atmosferã cordialã, s-a
intonat imnul academic, s-a dat citire
mesajului rectorului Universitãþii Spiru
Haret, conf. univ. dr. Aurelian Bondrea,
s-au rostit alocuþiuni.
La eveniment a fost prezentã ºi o
echipã de filmare a TVH, au fost
acordate interviuri de cãtre decanii
celor douã facultãþi ºi de cãtre studenþi
boboci.
Avem convingerea cã noul an va fi
unul plin de realizãri, împliniri ºi
satisfacþii.

Cristiana BÃLAN

La Facultatea de ªtiinþe Economice din Câmpulung Muscel, am primit, ºi în
acest an, în familia noastrã academicã, o nouã generaþie de studenþi, pentru
care, împreunã, ne asumãm responsabilitatea de a-i îndruma ºi de a le cãlãuzi
paºii în vederea formãrii lor ca specialiºti de excepþie, spre aceastã profesie
nobilã.
Dupã intonarea imnului Gaudeamus, decanul facultãþii, lect.univ.dr. Laurenþia
Avram, a dat citire mesajului rectorului Universitãþii Spiru Haret, conf.univ.dr.
Aurelian A Bondrea. Toþi invitaþii au prezentat alocuþiuni ºi au urat bun-venit
studenþilor haretiºti din facultatea noastrã.
La eveniment au fost invitaþi ºi au participat: viceprimar primãria municipiului
Câmpulung Muscel, prof. Margarin Blidaru, director Biblioteca municipalã Ion
Barbu, preot prof. ªtefan ªtefãnescu, reprezentanta societãþii Montana MG,
director ec. Cãtãlina Filip, cadre didactice, studenþi, masteranzi, reprezentanþi
mass-media.

Cristina NÃFTÃNÃILÃ
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IMPLICAÞI

UNIVERSITARIA

Universitatea Spiru Haret ºi-a aºteptat studenþii cu o serie de evenimente academice internaþionale, în cadrul Programului
Erasmus +, cu participarea reprezentanþilor Universitãþii din Reykjavik, Islanda, care au susþinut urmãtoarele teme:
 What brought about the Icelandic Financial Crash? /Ce a provocat prãbuºirea financiarã islandezã?- invitat
special: prof. Már Wolfgang Mixa
 Being Icelandic in the World of Nations: The Economic boom and Crisis in Iceland/ Fiinþa islandezã în lumea
naþiunilor: Boomul economic ºi criza din Islanda  invitat special: prof. Kristín Loftsdóttir
Evenimentele s-au desfãºurat în Campusul Didactica din str. Fabricii nr. 46G, sector 6, Bucureºti, amfiteatrul A5,
miercuri, 4 octombrie.

Proiectul Universitate ºi Spiritualitate  deschiderea anului universitar sub
auspiciile educaþiei pentru dezvoltare sustenabilã a mediului ºi a societãþii

Protejând sursa,
inspirând viitorul,
transformând realitatea
Joi, 5 octombrie, ora 18,30, a (re)debutat în sala Studio
ciclul de conferinþe internaþionale dedicate educaþiei perene
din cadrul proiectului de cercetare ºtiinþificã finanþat din
surse proprii de cãtre Universitatea Spiru Haret, iniþiat ºi
condus, începând cu anul 2012, de cãtre Facultatea de
Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei.
Sub generosul titlul Protejând sursa, inspirând viitorul,
transformând realitatea, Maisa Arias, director general
resposabil cu Educaþia al cunoscutei Alianþe Pachamama, a
fãcut o pledoarie a responsabilizãrii prin cunoaºtere ºi
conºtientizare a problematicii acute a lumii actuale,
prezentând, atât efectele istorice ale industriei asupra
ecosistemului global, cât ºi polarizarea ºi dezechilibrele sociale.
Cu o impecabilã documentare ºtiinþificã, am putut înþelege
cu claritate faptul cã dacã omenirea nu îºi schimbã modul de
raportare la resursele planetei ºi nu reduce drastic poluarea,
începând cu anii 2050 efectele asupra ecosistemului global
vor fi ireversibile iar consecinþele catastrofale pentru
umanitate. Unica ºansã rezidã în responsabilizarea
individualã ºi educaþia localã, comunitarã, pentru chibzuinþã
ºi respectarea drepturilor naturii, ceea ce se înscrie în
misiunea alianþei ºi  în mod firesc  în misiunea universitãþii.
Cuvântul Maisei Arias a fost completat de cel al dr.
Alexandra Postelnicu, preºedinte Pachamama România, ºi
de cel al domnului Daniel Diaconu, din echipa sa.

Joburi, cei mai tari speakeri
ºi un city break pe masurã.
Toate la BUZZCamp!
(urmare din pag.1)
La ediþia din Bucureºti, vor fi prezente companii
precum Hewlett Packard Enterprise, Manpower, British
American Tabacco, LOreal, DB Schenker, TELUS International,
Secureworks sau APT pentru a cunoaºte tineri cu potenþial pe
care vor sã îi formeze în cadrul departamentelor lor.
Mai mult, participanþii vor primi, în cadrul conferinþei The
Republic of Personal Development, sfaturi de dezvoltare
personalã de la speakeri de top precum Dumitru Borþun, doctor
în filosofie, conferenþiar în cadrul SNSPA ºi preºedinte al
Asocieþiei Române de Relaþii Publice, George Bunea, cunoscut
blogger ºi comediant, Ruxi de la LikeOne, actorii Vasile
Calofir ºi Alexandru Unguru, fondatorul Times New
Roman, Alex Dona, ºi antreprenorul Marius Dan. În cadrul
celei de-a doua conferinþe, The Federation of Your Dream
Career, vor primi informaþii preþioase de orientare în carierã de
la reprezentanþi ai companiilor participante, iar la workshopuri
vor avea ocazia sã se facã remarcaþi ºi sã plece cu un job.
În urma participãrii la BUZZCamp, cei mai norocoºi
participanþi vor fi premiaþi. Partenerii noºtri oferã 50 de
vouchere la InsideOut Escape Rooms pentru camera Lord of
the Rings, 50 de bilete  tribut Queen pe 25 octombrie
la Berãria H ºi 50 de bilete  tribut Metallica pe 1 noiembrie
la Berãria H. Mai mult, atmosfera va fi una distractivã datoritã
celor de la Flashbox care vor veni cu photo booth, gif&video
booth, iar cei de la Photo Props Romania vor pune la dispoziþie
accesorii personalizate ºi creative.
Evenimentul se va desfãºura la nivel naþional, în principalele
opt mari oraºe din þarã: Bucureºti, Iaºi, Cluj Napoca, Timiºoara,
Sibiu, Braºov, Craiova ºi Constanþa.
Participarea la BuzzCamp este gratuitã, însã locurile sunt
limitate ºi necesitã o înscriere prealabilã pe https://goo.gl/ud37qr .

Proiectul M.A.L.I.N Muncã, Asumare, Legalitate pentru
Integrare ºi Nediscriminare

Foto: Dorin Duºa

Pe 3 octombrie a avut loc la Casa de culturã din municipiul Codlea conferinþa
de lansare a proiectului M.A.L.I.N - Muncã, Asumare, Legalitate pentru
Integrare ºi Nediscriminare, care vizeazã comunitatea roma din municipiul
Codlea, judeþul Braºov. Proiectul se va desfãºura pe parcursul a 36 de luni, va
fi finanþat prin Programul Operaþional Capital Uman, Axa Prioritarã 4 
Incluziunea socialã ºi combaterea sãrãciei ºi va implica cheltuieli de 18,067
milioane lei, dintre care 15,203 milioane lei vor fi acoperite din Fondul Social
European, 2,548 milioane lei de la bugetul naþional. De aceste sume vor beneficia
556 de persoane. Din 168 de proiecte depuse au fost selectate 38.
Proiectul M.A.L.I.N  Muncã, Asumare, Legalitate pentru Integrare ºi
Nediscriminare este un proiect important, în care Universitatea Spiru Haret
este partenerul cu cel mai mare volum de activitãþi. De la Centrul teritorial
Braºov al USH, în proiect sunt implicaþi ºase experþi de la Facultatea de
Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei ºi doi experþi de la Facultatea de ªtiinþe juridice,
economice ºi administrative, partea de management care revine USH fiind
asiguratã de experþi de la sediul central al universitãþii noastre.

Cristiana BÃLAN
Studentele Mândra Florescu, anul III, ºi Silvia Mãgureanu, anul II, au fost
invitate într-un Recital încadrat în proiectul intitulat: Pe urmele lui Enescu.
Proiectul aparþine Fundaþiei Remember Enescu.
Recitalul a avut loc la Sala Dalles, vineri 6 octombrie.
Repertoriul reprezentativ a fost pregãtit cu migalã de cãtre cele douã studente,
încã din perioada vacanþei de varã, cu sprijinul conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac.
Consider cã prestaþia deosebitã a celor douã tinere talente, fac cinste
Universitãþii Spiru Haret, Facultãþii de ªtiinþe Socio-Umane, programul de
studii Muzicã ºi, nu în ultimul rând, îl cinstesc pe marele compozitor George
Enescu, al cãrui destin poartã pretutindeni pecetea teatrului muzical românesc
ºi al culturii noastre.
Conf. univ. dr. Georgeta PINGHIRIAC,
decan, Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane

Din partea universitãþii au luat cuvântul prof. univ. dr.
Pentru Lisievici, director de Departament, ºi prof. univ. dr.
Matei Georgescu.
Urmãtorul eveniment internaþional al proiectului este
programat pentru data de 10 octombrie ºi îl are ca oaspete pe
reputatul profesor universitar emerit ºi autor Elias Capriles,
de la Universitatea Andinã din Merida, Venezuela, cu o
tematicã de mare complexitate din câmpul psihologiei
transpersonale. Menþionãm faptul cã prof. univ. Elias Capriles
este un practician de mare experienþã, iar evenimentul se va
desfãºura sub auspiciile capacitãþilor sale aplicative.
Vã aºteptãm!

Bucuroºi de oaspeþi!

Universitatea Spiru Haret a fost gazda
delegaþiei
Universitãþii de ªtiinþe Economice ºi Afaceri din Hebei, China
Programe internaþionale de studiu pentru studenþii români ºi
chinezi, schimburi de experienþã între profesori ºi/sau studenþi,
cursuri de limbã românã ºi limbã chinezã, cu profesori nativi,
antrenarea comunitãþilor chinezã ºi românã în organizarea ºi
participarea în cadrul evenimentelor socio-culturale ºi ºtiinþifice
iniþiate ºi gãzduite de universitãþile partenere, au reprezentat câteva
dintre aspectele avute în vedere ca þinte de îndeplinire ale celor
douã universitãþi în viitorul apropiat.

Vizita s-a dovedit un succes al comunicãrii româno-chineze pe plan
educaþional, socio-cultural ºi antreprenorial, graþie membrilor delegaþiilor
Universitãþii Spiru Haret ºi Universitãþii de ªtiinþe Economice ºi Afaceri
din Hebei, care au demonstrat prietenie ºi experienþã de lucru în echipe
multiculturale. Schimbul de cadouri tradiþionale, dar ºi promisiunea de
a vizita Universitatea de ªtiinþe Economice ºi Afaceri din Hebei pentru
schimburi de bune practici, au întãrit coordonatele unei frumoase
colaborãri internaþionale româno-chinezã.

Acord de Cooperare Internaþionalã
semnat
între Universitatea Spiru Haret ºi Bloomfield College, S.U.A.

Vineri, 29 septembrie 2017,
Universitatea Spiru Haret,
prin reprezentantul sãu, conf.
univ. dr. Ramona O. Mihãilãªtefãnescu, prorector pentru
Relaþii Internaþionale,
împreunã cu reprezentantul
Bloomfield College din S.U.A.,
dr. Peter Jeong,
vicepreºedintele pentru
Programe Globale ºi Studii
Profesionale, a semnat un nou
acord prin care ºi-au propus
continuarea colaborãrii
fructuoase pe anumite
domenii, precum ºi iniþierea
unor noi direcþii de dezvoltare
a acestui parteneriat.
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Marii câºtigãtori
Concursul
Internaþional de jazz de la Cannes,
în premierã
Johnny Rãducanu
în România
la Les Films de
Cannes a Bucarest

 Juriul a stabilit cei 14 concurenþi
Juriul celei de-a V-a ediþii a Concursului
Internaþional de jazz Johnny Rãducanu,
care se desfãºoarã, luna aceasta, la Brãila,
între 20 ºi 22 octombrie, a stabilit cei 14
concurenþi, care se vor întrece pentru cei
18.000 de euro puºi în joc la ediþia de
anul acesta, potrivit informaþiilor
furnizate de Centrul de Creaþie Brãila.
În urma preselecþiei, în competiþie au fost
admise trei formaþii, ºase soliºti
instrumentiºti ºi cinci soliºti vocali. Au
fost admise formaþiile Alexey Leon
Quartet - Spania, Sexpeare - Spania/
Marea Britanie, Trio Mezcal - Italia.
Soliºtii instrumentiºti admiºi sunt:
Pinter Peter din Ungaria - pian, Sanna
Domenico din Italia - pian, Lo Chiano
Alessandro din Italia - trompetã,
Fernando Brox din Spania - flaut,
Thomas Thorp din Marea Britanie saxofon ºi Gianni Gagliardi din Spania saxofon. De asemenea, au fost admiºi
soliºtii vocali: Sarosi Nora - România,
Cosmin Farcaº - România, Attila Suba Ungaria, Simion Izabela Mihaela România ºi Sandu Banta  România.

A XXVII-a ediþie
Festivalul
In memoriam
Constantin Silvestri
Zeci de artiºti din Ungaria, Elveþia,
Franþa, Germania, Rusia, Grecia, Irlanda
ºi România, alãturi de membrii Orchestrei
Simfonice ºi ai Corului Mixt al
Filarmonicii de Stat din Târgu Mureº
participã, în perioada 5-26 octombrie,
la a XXVII-a ediþie a Festivalului In
memoriam Constantin Silvestri.
Festivalul a fost iniþiat în 1991 de cãtre
compozitorul Csiky Boldizsár, fost
director al Filarmonicii de Stat din Târgu
Mureº, în memoria compozitorului
Constantin Silvestri, care a fost elev al
conservatorului, care a funcþionat în
Palatul Culturii din Târgu Mureº, locul
în care C. Silvestri a compus prima sa
piesã ºi în care fost descoperit ºi
promovat de cãtre George Enescu.

Palme dOr, Grand Prix, Premiul de
regie, Premiul pentru scenariu ºi Premiul
pentru cel mai bun actor sau Camera
dOr sunt printre cele mai importante
distincþii acordate de Festivalul de la
Cannes iar filmele recompensate cu
acestea în 2017 vor fi difuzate în premierã

Valori româneºti

Ion VOVA în România la cea de-a 8-a ediþie a Les
Films de Cannes a Bucarest, care se va
desfãºura între 13 ºi 22 octombrie.
Biletele pentru cea de-a opta ediþie a Les
Films de Cannes a Bucarest sunt puse în
vânzare pe Eventbook.ro ºi în reþeaua
Eventbook.

Scriitori din 10 þãri
vin la FILTM
La finalul lunii octombrie (25-26
octombrie), peste 20 de scriitori din 10
þãri sosesc în capitala Banatului la cea
de a VI-a ediþie a Festivalului Internaþional de Literaturã de la Timiºoara
(FILTM). Lecturi publice, dezbateri,

dialoguri ale scriitorilor invitaþi cu
cititorii, la care se adaugã ºi douã formate
noi în arhitectura programului Festivalului: un amplu maraton de poezie,
reunind autori din zona Europei Centrale ºi de Sud-Est, ºi Literary Death
Match  pentru prima datã, la Timiºoara,
literatura intrã în ring.

Timishort 2017:
peste 80 de scurtmetraje
la cea de-a 9-a ediþie
Cea de-a 9-a ediþie a Timishort, cel mai
important festival de scurtmetraje din vestul
României, va avea loc anul acesta în perioada 1215 octombrie, la Timiºoara. Timp de patru zile,
timiºorenii vor avea ocazia de a vedea peste 80 de
scurtmetraje împãrþite în opt secþiuni, patru dintre
ele fiind competiþionale: o competiþie internaþionalã, una naþionalã, o competiþie dedicatã
filmelor experimentale (Videorama) ºi competiþia
de scurtmetraje dedicatã filmelor pentru copii
(Timikids).

25 de lansãri de carte
în cadrul Festivalului
Naþional de Teatru

Ca în fiecare an, lansãrile de carte vor
reprezenta ºi în cea de-a 27-a ediþie a
Festivalului Naþional de Teatru un
important centru de greutate al întregului
complex de manifestãri culturale care se
vor derula în Bucureºti între 20 ºi 30
octombrie. Vor fi lansate 25 de titluri de
carte dedicatã artelor scenei  scrieri

dramatice, prozã, eseuri, monografii,
studii, traduceri sau antologii  semnate
de nume sonore aparþinând lumii
spectacolului, între care: George Banu,
Augusto Boal, Ion Cazaban, Michael
Chekhov, Oltiþa Cîntec, Mircea Daneliuc,
Rainer Werner Fassbinder, Florica Ichim,
Olga Delia Mateescu, Mihai Mãniuþiu,
Cristina Modreanu, Ana Maria Nistor,
Lucian Pintilie, Joël Pommerat, Cristina
Rusiecki, Eugenia arvari, Alexandru
Tatos, Nic Ularu, sau Sanda Viºan
(ordinea este, desigur, alfabeticã).

Invitaþii în lumea artelor plastice

De la abisal la picturã hipnoticã
Pictorul argeºean Sorin Dumitrescu
Mihãeºti a expus la Paris, Viena, Londra,
Salzburg, iar lista marilor oraºe în care
lucrãrile sale au fost admirate nu se
opreºte aici. Portretele artistului sunt
apreciate pe plan internaþional. Sorin
Dumitrescu Mihãeºti este membru al
Uniunii Artiºtilor Plastici din România,
iar numele sãu apare în International
Dictionary of Artists - Santa Barbara CA
- U.S.A ºi este cãutat de marile galerii de
artã ale lumii. Lucrãrile sale au fost
descrise de specialiºti drept hipnotice,
uluitoare, iar pictorul însuºi recunoaºte
cã a simþit cã publicul descoperã în aceste
tablouri chiar mai mult decât a încercat
sã transmitã în intenþia sa iniþialã.

Sorin Dumitrescu Mihãeºti este un pictor
al stãrilor interioare ºi al substanþei corporale. Relaxarea, încordarea, respiraþia, concentrarea, refuzul realitãþii, frustrarea, le
regãsim în tuºele picturilor sale. Interpretatã
în nuanþele ei existenþiale, susþinute de
miºcãrile culorilor implicate în perspective
ºi modulãri complicate, creând iluzii
osmotice, metamorfoze ºi permutãri ale
trãirilor subconºtiente ale omului, figura ºi
corpul uman evocã starea de a fi, prin
concreteþea mesajului ºi condiþia de a nu fi,
prin fracþionarea imaginii în reminiscenþe
figurative ºi pete alternate cu trasee de
culoare. In extremis, personajele lui Sorin
Dumitrescu Mihãeºti sunt traversate de
sentimentul unei desprinderi de corp a unui
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conþinut energenic, necunoscut nouã, pe al
cãrei parcurs de volatilizare, sufletul iese
din matca trupeascã ºi se prelungeºte
sinergic în masa tonalitãþilor de facturã
orficã, spune criticul de artã Ana Amelia
Dincã.
Improvizaþiile structurale ale imaginii
sunt construite dupã criterii compoziþionale dominate de asamblaje de tuºe
ample sau grupate într-o conformaþie
armonicã, de forme elegante urmând traseele unor
curbe sau linii drepte aflate
în simbiozã, care par a se
mula pe pânzã, dorind
sã treacã dincolo de aceasta.
Detaliile cromatice cunosc
diferite maniere de a simþi
sugestiile simbolice, dar
mai ales, nuanþele tonurilor, analizate de la
plasticitatea lor liricã pânã
la expresionismul abstract.
(G.M.)

o viaþã cât istoria
începuturilor
Radiodiufuziunii
Române
La 100 de ani de la naºterea maestrului, lumea ºi-l aminteºte pe Ion
Vova cu viaþa legatã direct de istoria Societãþii Române de
Radiodifuziune, companie cu care a împãrþit 60 de ani din viaþa sa ºi
pentru care a realizat 1.000 de emisiuni. De numele actorului,
realizatorului de emisiuni ºi regizorului artistic Ion Vova se leagã
teatrul la microfon, emisiunile educative pentru copii ºi programele
de divertisment Ora veselã, realizând ºi producþii de teatru muzical,
spectacole de estradã, colaborând cu numeroase generaþii de actori ºi
punând în undã titluri aflate azi în Fonoteca de aur a Radio România.
Vladimir Stelian Ionescu, pe numele sãu real, s-a nãscut la
30 septembrie 1917, la Berlin, unde mama sa, Aglaia Mihãilescu-Toscani,
studia canto. La acel moment, radioul era doar o fantezie a începutului de
secol, concretizatã abia în 1928, când, la 1 noiembrie, avea loc prima
transmisiune a Radiodifuziunii Române. Ambii pãrinþi erau artiºti, tatãl era
tenor, iar mama era ºi ea cântãreaþã, dar ºi actriþã de teatru (a jucat chiar sub
conducerea lui Max Reinhardt) ºi de film (a turnat în studiourile UFA). În
anul 1922, a venit în þarã, împreunã cu mama sa. În liceu  a frecventat
cursurile de la Mihai Viteazul -, tânãrul Vladimir Ionescu purta uniformã
kaki ºi numãr de culoare galbenã, era cercetaº ºi mergea la toate spectacolele
de teatru. Nu a fost admis, apoi, la ªcoala de Aviaþie de la Mediaº ºi, în
plus, s-a îndrãgostit platonic de o tânãrã pe nume Julieta. În anul 1943, a
absolvit Academia de Muzicã ºi Artã Dramaticã, secþia de Actorie  avândui în comisia de admitere pe Lucia Sturdza Bulandra, Marioara Voiculescu,
Maria Filotti, sau Ion Manolescu  , fiind coleg de generaþie cu marele Radu
Beligan. Imediat dupã absolvire, apare pe scenã la compania Luciei Sturdza
Bulandra, în Thérése Raquin, dupã Émile Zola, în care interpreta rolul
Crivet, la Teatrul Nostru, în stagiunea 19461947. În acele timpuri, tulburi,
teatrele particulare începeau sã se desfiinþeze. La Compania particularã
Birlic, Ion Vova se numãra deja printre actorii de succes, impresionând prin
veridicitatea interpretãrii personajelor. A fost actor ºi la alte companii
particulare  aparþinând lui Sicã Alexandrescu ºi Dina Cocea  ,
dar ºi la Teatrul Naþional din Bucureºti.
La 15 decembrie 1951 se petrece prima sa colaborare cu Radiodifuziunea, înregistrarea cu Dale carnavalului, în studioul de la Sf. Sava,
realizându-se în regia de studio a lui Ion Vova. În anul 1952, Ion Vova 
pseudonimul de scenã ales de maestru, atribuit de marea actriþã Lucia
Sturdza Bulandra  a fost angajat ca regizor la Societatea Românã de
Radiodifuziune, la solicitarea lui Mihai Zirra. Dupã înfiinþarea postului
naþional de radio, regizorul Victor Ion Popa a pus bazele secþiei de teatru
radiofonic. El cunoºtea bine ºi teatrul radiofonic din strãinãtate. La francezi
era sub o formã mai mult de conversaþie, la germani era un teatru bazat pe
efecte sonore, iar la ruºi era un teatru exclusiv muzical. El a gãsit, pentru
teatrul românesc, o modalitate prin care sã pãstreze dramatismul teatrului
în interpretare, spunea, peste ani, maestrul Vova.
Maestrul Ion Vova ºi-a legat numele de teatrul la microfon, de emisiunile
educative pentru copii ºi de programele de divertisment Ora veselã,
realizând, de asemenea, producþii de teatru muzical, spectacole de estradã,
colaborând cu numeroase generaþii de actori ºi punând în undã titluri
aflate azi în Fonoteca de aur a Teatrului Naþional Radiofonic.
Ion Vova a promovat la radio multe nume importante de actori, cum
sunt Stela Popescu, Alexandru Arºinel, Rodica Popescu Bitãnescu, Nicu
Constantin, Nae Lãzãrescu. A realizat mai multe emisiuni radiofonice,
printre acestea aflându-se Prietena noastrã, cartea, Pãrinþi ºi copii, Dore-mi, Legendele Olimpului, Teatru la microfon, Unda veselã, Satirã ºi
umor ºi Noapte bunã, copii!.
În 1977 a ieºit la pensie, însã aceasta a fost doar o chestie birocraticã,
el continuând sã colaboreze cu Redacþia Teatru a Radioului. Puþini ºtiu cã
Ion Vova a fost ºi un neobosit animator sportiv, a înfiinþat zeci de cluburi de
tenis în Bucureºti ºi i-a îndrumat cãtre sport pe actorii cu care a lucrat.
Ion Vova a primit numeroase premii ºi distincþii, precum Premiul
Asociaþiei Umoriºtilor din România  în 1991  pentru activitate creatoare
în domeniul emisiunilor de comedie, Premiul Asociaþiei oamenilor de
ºtiinþã, scenarii ºtiinþifice  în 1994, Premiul UNCER  creaþii radiofonice
în Fonoteca de aur  1999, Premiul pentru cel mai bun spectacol
radiofonic, acordat la Gala UNITER pentru stagiunea 1999  2000, Titlul
de excelenþã al Culturii Române  în 2001 ºi Diploma de fidelitate faþã de
Radio România  50 ani  în anul 2002.
La 4 octombrie 2010, Teatrul Naþional Radiofonic a organizat o întâlnire
de suflet cu maestrul Ion Vova, care, la data de 30 septembrie, împlinise
93 de ani. Evenimentul aniversar a prilejuit audiþia un spectacol de referinþã
din cariera sa regizoralã, Minunile Sfântului Sisoe, de George Topârceanu,
o bijuterie a genului comic, în regia maestrului Ion Vova.
A fost nelipsit de la Radio pânã la vârsta de 93 de ani, pânã la începutul
lunii noiembrie 2010, manifestând o vitalitate ieºitã din comun. Se ºtie
cã, pânã la 87 de ani, a venit la Radio numai cu bicicleta, iar, dupã aceea,
maºina de serviciu a redacþiei l-a adus în fiecare dimineaþã, pentru ca, la
amiazã, sã plece singur, cu autobuzul. Dupã pensionare, a fost singurul
om care intra în sediul Radiodifuziunii fãrã legitimaþie sau bon de vizitator,
deºi nu era angajatul Radioului. Venea la ora 10, niciodatã mai devreme
sau mai târziu, reuºind sã se afle întotdeauna exact în locul în care era
cãutat, iar la ora 13 pleca, discret, cãtre casã.
Ion Vova a trecut la Domnul la 7 ianuarie 2011, corpul neînsufleþit al
maestrului fiind depus pentru câteva ore la Sala Radio  instituþia cãreia i-a
dedicat mare parte din viaþã  el fiind înhumat, apoi, la Cimitirul Iancu Nou.

Cristina MOLDOVEANU
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Funcþiile economiei naturale
în realizarea nevoilor
de consum în societatea modernã
Conf.univ.dr. Aurelian Virgil BÃLUÞÃ

Contextul articolului
Unul din cei mai valoroºi economiºti ai generaþiei
mele, mã refer la domnul Varujan Vosganian, a
generat o polemicã în mediul on-line pe tema
economiei naturale. Dacã pânã acum eram un
susþinãtor al ideilor sale, de aceastã datã doresc sã
exprim un punct de vedere diferit.
Formularea problemei
Tema discuþiilor este dacã economia naturalã ajutã
sau nu dezvoltarea, dacã este sau nu o piedicã în
realizarea echilibrului bugetar. Dacã economia
naturalã este o piedicã, atunci este firesc sã fie luate
mãsuri de restricþionare ºi impozitare a ei. Vom putea
aplica în acest caz ºi economiei naturale principiul
intervenþionist: tot ceea ce merge bine dar nu ajutã
dezvoltarea trebuie autorizat, impozitat, interzis.
Un punct de vedere
asupra economiei naturale
Economia naturalã este o formã a iniþiativei private.
Este o variantã de satisfacere a unor nevoi
suplimentare de consum direct, prin munca
membrilor gospodãriei(familiei), fãrã medierea pieþei
sau a banilor. Din punct de vedere juridic, economia
naturalã este un tip de afacere reglementat de
legislaþia civilã. La o analizã atentã, economia naturalã
are o arie de cuprindere mult mai mare decât
conservele de iarnã sau produsele agricole din
gospodãrie. Serviciile prestate de membrii familiei,
unul celuilalt, sunt parte tot a economiei naturale.
Dacã soþia nu ar gãti, spãla ºi cãlca pentru soþul ei ºi
pentru copii, acesta ar trebui sã contracteze firme
specializate. Satisfacerea nevoilor respective de
servicii prin firme specializate ar genera tranzacþii
comerciale fiscalizate, ceea ce nu se întâmplã în cazul
serviciilor prestate de soþie. Totuºi nimeni nu se
poate hazarda sã spunã cã dacã ar creºte numãrul
persoanelor singure ar fi un progres pentru economie
sau societate. Deci, în acest caz, economia naturalã
este beneficã pentru dezvoltare.
Un numãr important de pãrinþi fac temele cu
copiii lor sau îi pregãtesc în diferite domenii (limbi
strãine, desen, muzicã etc). Dacã ar contracta
serviciile respective de la persoane autorizate pentru
servicii de educaþie, ar face tranzacþii care intrã în
economia fiscalizatã. Nimeni, nici din educaþie, nici
din finanþele publice, nu a spus cã este rãu sã ne
pregãtim copiii acasã. Din contrã, multe din marile
valori ale ºtiinþei, culturii, literaturii din þara noastrã
ºi de pe plan mondial au reuºit tocmai pentru cã au
avut sprijin în educaþie acasã. Oamenii care iubesc
educaþia, considerând-o resursa principalã de
dezvoltare a acestei perioade, vãd un spor important
al acestei componente a economiei naturale.
Pregãtirea serioasã în familie a tinerei generaþii este
un factor major al succesului în anii urmãtori. Putem
stabili, dupã calitatea comportamentului, nivelul de
educaþie primitã prin economia naturalã. Chiar ºi
discursurile elegante, îmbogãþite frecvent de metafore
ºi idei filosofice ale domnului Varujan Vosganian, pe
care le voi admira în continuare, în ciuda acestei
diferenþe de opinii, au în spate multe resurse de
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economie naturalã consumate de familia sa pentru
ca dânsul sã ajungã la acest nivel de erudiþie.
Economia naturalã este un mod de valorificare
economicã a timpului liber al persoanelor apte de
muncã. Aºa cum spunea profesorul meu de economie
Nicolae N. Constantinescu, mentor al unei întregii
generaþii de economiºti de la ASE din anii 80 ai
secolului XX, legea economiei de timp este
principala lege a dezvoltãrii în epoca noastrã. Marea
majoritate a economiºtilor acceptã (cred cã ºi
distinsul ºef de promoþie Varujan Vosganian) cã
naþiunile care alocã mai mult timp pentru muncã
ating un grad înalt de dezvoltare. Din acest motiv
economia naturalã este un mecanism prin care timpul
liber destinat consumului devine timp economic,
capabil sã satisfacã nevoi de consum reale. În acelaºi
timp economia naturalã valorificã în scopuri
economice ºi alte resurse disponibile din gospodãrie:
teren, spaþiu construit (apartament, casã de vacanþã
), inventar casnic etc. Acestea ar fi rãmas neutilizate
iar producþia generalã de bunuri ar fi fost mai micã.
Ce se întâmplã totuºi cu sumele de bani care nu
mai ajung în piaþã pentru a fi taxate?. Am observat
cã prin economia naturalã sunt acoperite nevoi
fundamentale, de la baza piramidei convenþionale a
necesitãþilor umane: hranã, îmbrãcãminte, educaþie
pentru copii. Aceste nevoi satisfãcute prin economia
naturalã vor lãsa disponibil numerarul gospodãriei
(familiei) pentru alte nevoi. Astfel, beneficiarii
economiei naturale îºi îmbunãtãþesc nivelul de trai
prin creterea consumului. Ei vor consuma atât
bunurile realizate prin economia naturalã, cât ºi cele
pe care ºi le permit din venitul în bani(salarii, pensii,
etc). Dar economia modernã susþine cã nivelul
consumului este factor de creºtere economicã. În
ipoteza cã beneficiarii economiei naturale fac
economie ºi nu mai cheltuie tot venitul monetar,
atunci apar disponibilitãþi de investire cu aceste
economii. ªtim cã nu stãm bine la capitolul economii.
Investiþii, motor al dezvoltãrii, sunt insuficiente
pentru ritmul de dezvoltare necesar reducerii
absolute a decalajelor ãrii noastre faã de media UE.
În plus, investiiile private ar trebui sã le înlocuiascã
pe cele publice, aflate în ultima vreme în continuã
scãdere. În esenþã, prin economia naturalã un numãr
de cetãþeni îºi îmbunãtãþesc nivelul de trai prin
muncã. Orice formã de îmbogãþire prin muncã trebuie
sã ne bucure. Problema mare a României de astãzi
este consumul celor care pot dar nu vor sã munceascã.
Dar acesta este un alt subiect.
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În ultimii ani, leul a fost cea mai stabilã monedã
din regiune. Totuºi, în ultimele 12 luni, acesta
s-a depreciat cu peste 1%, iar dacã luãm în calcul
faptul cã în perioada aceasta am avut mult timp
o inflaþie negativã, deprecierea realã a leului a
fost ºi mai mare, a declarat Horia Braun. Acesta
a arãtat cã deprecierea leului a survenit într-un
moment în care celelalte monede regionale aveau
presiuni pe apreciere, ceea ce înseamnã cã leul a
subperformat. Ca explicaþie, economistul ºef al
BCR a dat probabilã evoluþia ascendentã a
deficitului de cont curent.
Presiunile pe depreciere continuã ºi anticipaþiile
pieþei aratã cã, peste ºase luni, am putea avea un
curs de schimb de 4,635 lei pentru un euro ºi sunt
strâns legate de dobânzi. Cel mai plauzibil
scenariu al nostru pare cel al unei slãbiri a leului
sub rata inflaþiei, respectiv cu 1%-2% în termeni

Cea de-a 4-a Conferinþã Internaþionalã
de ªtiinþe Economice ºi Administrarea
Afacerilor (www.icesba.eu) se desfãºoarã în
perioada 24-25 noiembrie 2017 la Hotelul
Intercontinental, Bucureºti.
Prof. univ. dr. Manuela Epure, preºedintele conferinþei, afirmã în invitaþia transmisã,
în numele Comitetului de organizare:
Bazându-ne pe succesele ediþiilor anterioare,
ICESBA 2017 este centratã pe ECONOMIA
CIRCULARÃ ºi exploreazã diferite faþete ale
acestui subiect. Opt panouri tematice
(economia circularã - un nou model de
creºtere economicã, modele inovatoare de
afaceri, economie circularã pentru
dezvoltarea ecologicã, antreprenoriat ºi
noua lume a muncii, lumile complexe ale
educaþiei pentru afaceri, modelele
consumatorilor, conducãtorii sociali ºi
calitatea vieþii, Finanþe) au fost concepute
pentru a oferi o abordare multidisciplinarã
ºi pentru a încuraja o participare largã a
cadrelor universitare ºi a cercetãtorilor din
domeniul ºtiinþelor sociale, cu accent pe
economie ºi afaceri.
Toate lucrãrile acceptate vor fi publicate pe
Procedia de Economie ºi Administrarea
Afacerilor (ISSN 2392-8174; ISSN 2392-8166),
iar versiuni extinse (pânã la 30 de pagini) ale
lucrãrilor acceptate sunt binevenite sã aparã
în reviste ºi jurnale ºtiinþifice care au aderat la
ICESBA 2017 ca parteneri de publicare.
Conferenþiazã:
 dr. David Collins - ºeful ªcolii de Afaceri
Suffolk
 Alina Mihaela Dima - Societatea de
Excelenþã în Afaceri
 dr. Jason Powell - Universitatea
din Chester, Marea Britanie.
POSIBILITÃÞI DE PUBLICARE:
 Revista de ªtiinþe Economice Aplicate
 Jurnalul de Cercetãri Aplicate în Finanþe
 Revista de Dezvoltare Economicã,
Mediu ºi Oameni
 Analele Universitãþii Spiru Haret - Seria
Economicã
 Jurnalul de Economie ºi Economie
Politicã
 Jurnalul de Economie ºi Gândire Socialã.

Cel mai plauzibil scenariu pentru evitarea unor colapsuri
economice: deprecierea cursului

Curs de schimb în depreciere ºi în 2017 ºi în 2018, inflaþie în creºtere, chiar peste aºteptãri,
dobânzi majorate, mai mult la credite, mai puþin la depozite, creºtere economicã peste aºteptãri
anul acesta, dar urmatã de o decelerare a ritmului de anul viitor. Acestea sunt previziunile
macroeconomice ale analiºtilor financiari, iar cifrele avansate aparþin economistului ºef al celei
mai mari bãnci din sistem, BCR.
Economistul ºef al BCR, Horia Braun, aratã cã, în ciuda unui curs de schimb stabil, leul s-a
depreciat în ultimele luni, deprecierea realã fiind chiar mai mare decât cea scripticã, din cauza
inflaþiei, care a fost negativã. Tot el atrage atenþia cã anticipaþiile pieþei conduc cãtre o depreciere
de 384,9 puncte de bazã peste ºase luni. Previziunile BCR merg pe un curs de 4,62 lei la
sfârºitul lui 2017 ºi un nivel de 4,70 la sfârºitul lui 2018.

Un euro va costa 4,7 lei anul viitor

De ce nu merg la piaþã cu bunurile cei care produc
în economia naturalã?. Pentru cã la piaþã duci
surplusul. Ei produc numai cât sã acopere nevoile
proprii. Putem adãuga: de ce nu produc mai mult, sã
acopere ºi nevoile lor, ºi pe ale altor consumatori?.
Pentru a organiza producþia pentru piaþã trebuie
investiþii mai mari, la care majoritatea celor din
economia naturalã nu au acces. Prin faptul cã ei produc
anumite bunuri (acoperã o parte din nevoia de bunuri
ºi servicii) fãrã investiþii înseamnã cã rãmân resurse
investiþionale pentru alte sectoare. Iar România nu
are exces de resurse destinate investiþiilor care sã nu
gãseascã oportunitãþi de plasare. În plus producia pe
o scarã mai mare înseamnã resurse suplimentare. Dar
costurile marginale ale resurselor suplimentare ataate
unei astfel de producii sunt mai mari decât venitul
estimat. De exemplu, pentru a trece de la producie
pentru consum propriu la producie pentru piaã, nu
ar mai fi suficient timpul liber disponibil. Un membru
al familiei ar tebui sã renune la locul de muncã.
Pierderea de venit salarial din sector neagricol
nu acoperã în majoritatea cazurilor preul pe
produsele agricole.
Mai este un aspect specific României. Riscul
pentru un mic producãtor din economia naturalã de a
intra pe piaþã este exagerat. Modificãrile frecvente
ale legislaþiei fiscale sau de autorizare, unele fãrã nici
o logicã, cu aplicare în termene exagerat de scurte,
genereazã un risc prea mare pentru micul producãtor.
În cazul producþiei ºi vânzãrii de animale vii sau
produse animaliere, acesta se poate aºtepta în viitorul
apropiat sã i se cearã: casã de marcat, autorizaþie de
funcþionare a gospodãriei unde produce ºi a spaþiului
comercial unde vinde, certificat de conformitate
pentru rasa animalelor ºi pãsãrilor( gãini, cocoºi, vaci,
etc), certificat de origine pentru produse, registrul
stocurilor pentru ce a produs ºi a vândut de la fiecare
animal, registrul de casã cu operaþiunile de vânzare
din piaþã, dovada proprietãþii sau certificat de
provenienþã a animalelor vândute, Jurnalul de vânzãri
þinut la zi pe fiecare animal, copia certificatului de
naºtere al animalului ºi acordul rudelor sale sã fie
vândut, etc. Pentru acest set de acte pledeazã o
declaraþie antologicã recentã a unei personalitãþi
publice referitoare la faptul cã aceeaºi organizaþie
politicã modificã radical Codul Fiscal în 2017 dupã
ce a lansat cu mult fast Noul Cod Fiscal în 2015!
Citez: Da, am fãcut în 2015 un Cod Fiscal foarte
bun, dar acum, în 2017, vom face unul ºi mai bun.
Concluzii
Atunci când ne referim la o ramurã de activitate,
la un tip de afaceri, la un mod de organizare a
muncii, trebuie sã avem în vedere toate fluxurile
noi pe care le genereazã. Mai exact, sã vedem ce
s-ar întâmpla dacã acea activitate nu ar exista.
Economia naturalã genereazã bunuri necesare
traiului fãrã investiþii (fãrã economii anterioare,
voluntare sau impuse) ºi fãrã dislocare de forþã
de muncã. Prin modul de organizare ºi în contextul
legislaþiei actuale, economia naturalã nu poate
intra în concurenþã cu oferta de bunuri generatã
de unitãþi din economia de piaþã. Economia
naturalã are caracter limitat, este destinatã numai
cantitãþilor mici, pentru propriile nevoi.
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nominali, a declarat Horia Braun. De altfel,
previziunile BCR merg cãtre un nivel de 4,62 lei la
sfârºitul anului ºi 4,7 lei la final de 2018.
Un astfel de nivel al cursului de schimb implicã
deja o dobândã de peste 1%. Previziunile BCR în
acest sens merg cãtre un Robor la trei luni (indicele
de referinþã în funcþie de care este stabilitã dobânda
la credite) de 1,55% la sfârºitul anului viitor ºi în
jurul nivelului actual (1,09% Robor la trei luni
vineri, 22 septembrie) la sfârºitul lui 2017.

Dobânzi în creºtere,
dar BNR suflã ºi în iaurt
când e vorba de dobândã

Economistul ºef apreciazã, de asemenea, cã Robor
a crescut înglobând ºi aºteptãrile ca BNR sã îngusteze
coridorul dintre dobânda perceputã la credite ºi cea
la depozitele bancare. Totodatã, el spune cã e foarte
probabil ca aceastã politicã monetarã a bãncii centrale

la peste 3%. Deflatorii aratã cã presiunile de
creºteri de preþuri devin mai larg rãspândite în
economie, reflectând mai fidel excesul de cerere
în economie, a spus Horia Braun.
Estimarea actualã a BCR privind evoluþia PIB
aratã un ritm de creºtere de 5,5 la sutã, cu
potenþial de a se ajunge la 6%, în cazul unor
producþii agricole record, a declarat economistul
ºef al BCR, Horia Braun, într-un seminar
financiar bancar.
Rezilienþa ciclicã, atât acasã, cât ºi din
Europa, poate însemna cã tendinþa pozitivã din
industrie ºi servicii continuã. În 2018,
construcþiile ar putea avea un aport pozitiv la
creºtere, a spus Horia Braun. Pentru 2018,
analiºtii BCR prognozeazã un PIB de 900de
miliarde de lei, faþã de 835 de miliarde de lei în
2017. Consumul privat va avea o variaþie realã
de 5,5%, producþia industrialã de 4,5%, iar
vânzãrile cu amãnuntul vor creºte într-un ritm
de 7,4%. În sectorul extern, exporturile de bunuri
ºi servicii vor totaliza 77,9 miliarde de euro, iar
importurile de bunuri ºi servicii vor ajunge la
Agricultura salveazã þinta
82,5 miliarde de euro. Piaþa muncii va înregistra
de inflaþie în 2017;
o ratã a ºomajului de 5,5%, iar câºtigul salarial
de anul viitor începe decelerarea net va fi de 2.665 de lei, potrivit prognozelor
BCR. În sectorul public, deficitul bugetului
ritmului de creºtere
În 2017, anul agricol favorabil þine preþurile la consolidat va fi de minus 3,4%, iar datoria
alimente la niveluri scãzute, ajutând indicele publicã ar urma sã ajungã la 37,3% din PIB.
preþurilor de consum sã rãmânã sub þintã, dar în Dobânda de politicã monetarã va fi de 1,75%.
prima parte a anului 2018 inflaþia IPC poate ajunge
Gabriela ÞINTEANU

sã se reflecte mai degrabã în majorarea dobânzilor la
credite ºi mai puþin la depozite, din cauza excesului
de lichiditate din piaþã.
De asemenea, analiºtii se aºteaptã ca BNR sã
fie precautã în manevrarea prea rapidã a
dobânzilor datoritã efectelor colaterale asupra
cursului, asupra creditului cãtre companii ºi a
finanþãrii investiþiilor, preferând în primã instanþã
mãsuri administrative. În concluzie, salturi mari
ale ratelor de dobândã sunt ºi vor fi considerate
contraproductive.
Din cauza majorãrii accizelor, inflaþia în 2017 ar
putea sã depãºeascã þinta previzionatã de BNR, de
1,9% pentru sfârºitul anului, deoarece în momentul
în care a anunþat acest lucru nu era luatã în calcul
majorarea accizelor la carburanþi. Specialiºtii BCR
spun însã cã dat fiind anul agricol bun, nivelul de
1,9% ar putea fi atins, iar anul viitor va creºte,
existând ºanse sã creascã peste limita de sus a
intervalului þintã, iar previziunile BCR merg spre
3,3% inflaþie la sfârºitul anului 2018.

Pentru sugestii, reclamaþii sau orice alte necazuri întâmpinate în lumea economico-financiarã, ne puteþi scrie la: opinia@spiruharet.ro
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PROGRAMUL TVH
MARÞI  10 octombrie 2017
07:00
08:00
08:30
09:00
09:05
11:00
11:30
12:00
12:05
14:00
14:05
15:00
17:00
17:05
18:00
20:00
20:25
20:30
22:30
22:40
00:30
01:00
01:05
02:00
03:00
04:00
04:30
05:00
05:05
06:00

11 octombrie 2017

Film serial (r)
Film documentar
ªtiri
Vremea Live
Film artistic (r)
Prin lume în 60 de minute
Film documentar
Vremea Live
Film de colecþie
Vremea Live
Film documentar
Film artistic
Vremea Live
Film serial
Film de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic  Acasã la tata (2015), .
Regia: Andrei Cohn. Genul: comedie
Vremea Live
Film artistic
ªtiri (r)
Vremea Live (r)
Film serial (r)
Film documentar
Film documentar
Film documentar
ªtiri (r)
Vremea Live (r)
Film documentar
Film serial (r)

07:00
08:00
08:30
09:00
09:05
11:00
11:30
12:00
12:05
14:00
14:05
15:00
17:00
17:05
18:00
20:00
20:25
20:30
22:30
22:40
00:30
01:00
01:05
02:00
03:00
04:00
04:30
05:00
05:05
06:00

17:00
18:00
18:05
19:00
20:00
20:25
20:30
23:00
23:05
00:00
02:00
04:00
05:00

Viral online (r)
Film documentar
ªtiri
Vremea Live
România spiritualã
Alo, România! (r)
Viral online (r)
Film de colecþie
Film artistic 
Belca ºi Strelka  câinii astronauþi
(2010). Regia: Inna Evlannikova. Genul:
animaþie, comedie
Crezi cã ºtii?
Vremea Live
Interviurile lui Matei Georgescu
Prin lume în 60 de minute (r)
Timp ºi... timpuri
Vremea Live
La hanul românesc
Vremea Live
Viral online
Film artistic românesc  Marfa ºi
banii (2010). Regia: Cristi Puiu. Genul:
dramã
La Hanul românesc (r)
Interviurile lui Matei Georgescu (r)
România spiritualã (r)

Castelul Bran organizeazã prima ediþie a

Film serial (r)
Film documentar
ªtiri
Vremea Live
Film artistic (r)
Ochiul de veghe (r)
Film documentar
Vremea Live (r)
Film de colecþie
Vremea Live
Film documentar
Film artistic
Vremea Live
Film serial
Film de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc  Puºtiul
(1962) Regia: Elisabeta Bostan.
Genul: dramã
Vremea Live
Film artistic
ªtiri
Vremea Live
Film serial (r)
Film documentar
Film documentar
Film documentar
ªtiri (r)
Vremea Live (r)
Film documentar
Film serial (r)

07:00
08:00
08:30
09:00
09:05
11:00
11:30
12:00
12:05
14:00
14:05
15:00
17:00
17:05
18:00
20:00
20:25
20:30

22:30
22:40
00:30
01:00
01:05
02:00
03:00
04:00
04:30
05:00
05:05
06:00

07:00
08:00
08:30
09:00
09:05
11:00
12:00
13:00
15:30
17:00
18:00
18:05
19:00
20:00
20:25
20:30
23:00
23:05
00:00
02:00
04:00
05:00

VINERI  13 octombrie 2017

Film serial (r)
Film documentar
ªtiri (r)
Vremea Live
Film artistic (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Film documentar
Vremea Live
Film de colecþie
Vremea Live
Film documentar
Film artistic
Vremea Live
Film serial
Film de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc 
ªtefan Luchian (2010).
Regia: Nicolae Mãrginean.
Genul: dramã
Vremea Live
Film artistic  VIKINGDOM: Eclipsa
însângeratã (2013). Regia. Yusry Abd
Halim (As Yusry Kru)
ªtiri
Vremea Live (r)
Film serial (r)
Film documentar
Film documentar
Film documentar
ªtiri (r)
Vremea Live (r)
Film documentar
Film serial (r)

LUNI  16 octombrie 2017

Duminicã  15 octombrie 2017

SÂMBÃTÃ  14 octombrie 2017
07:00
08:00
08:30
09:00
09:05
11:00
12:00
13:00
15:00

JOI  12 octombrie 2017

Viral online (r)
Unde cãlãtorim?
Timp ºi ...timpuri
Vremea Live
România spiritualã
Alo, România! (r)
Viral online (r)
La hanul românesc (r)
Film artistic  Povestea unui tigriºor
Regia:Michel J. Sarma.
Crezi cã ºtii?
Vremea Live
Ochiul de veghe
Prin lume în 60 de minute
Timp ºi ...timpuri
Vremea Live
La hanul românesc (r)
Vremea Live
Viral online
Fiml artistic românesc  La bani, la
cap, la oase (2010). Regia: Cristian
Comegã. Genul: comedie
La Hanul românesc (r)
Timp ºi... timpuri (r)
România spirirtualã (r)

07:00
08:00
08:30
09:00
09:05
11:00
11:30
12:00
12:05
14:00
14:05
15:00
17:00
17:05
18:00
20:00
20:25
20:30
01:00
01:05
02:00
03:00
04:00
04:30
05:00
05:05
06:00

Film serial (r)
Film documentar
Timp ºi...timpuri (r)
Vremea Live
Film artistic (r)
Film documentar
Timp ºi...timpuri (r)
Vremea Live
Film de colecþie
Vremea Live
Film documentar
Film artistic
Vremea Live
Film serial
Film de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc  Black Beauty
(2015). Regia: Daniel Zirilli.
Vremea Live (r)
Film serial (r)
Film documentar
Film documentar
Film documentar
ªtiri (r)
Vremea Live (r)
Film documentar
Film serial (r)

Concursului naþional de literaturã pentru copii ºi adolescenþi
(peste 18 ani). Nu pot participa la concurs lucrãrile care au fost declarate
câºtigãtoare ale altor concursuri, cu tematicã similarã, sunt publicate sau
fac obiectul unui contract de publicare viitoare. Excepþie fac materialele
publicate pe blogul personal. Textele însoþite de ilustraþii originale
reprezintã un plus pentru creaþia literarã, potrivit sursei citate.
Câºtigãtorii vor fi anunþaþi în data de 1 mai 2018, pe pagina de Facebook
a Castelului Bran, la secþiunea Concursul naþional de literaturã pentru
copii ºi adolescenþi. Premiile vor fi înmânate câºtigãtorilor, în cadru festiv,
la 1 iunie 2018, la Castelul Bran, de Ziua Internaþionalã a Copilului.
Premiile se acordã pentru fiecare dintre cele trei secþiuni, toate textele
selectate de juriu urmând sã fie publicate într-un volum colectiv cu titlul
Castelul cu poveºti. Cea mai apreciatã creaþie literarã va fi rãsplãtitã cu
Marele Premiu al Castelului Bran, în valoare de 1000 de euro.
Textele vor fi trimise, pânã la data de 1 martie 2018, la adresa
office@bran-castele.com, cu titlul Pentru concursul naþional de
literaturã pentru copii ºi adolescenþi, precizeazã sursa citatã.

Castelul Bran anunþã organizarea
primei ediþii a Concursului
naþional de literaturã pentru
copii ºi adolescenþi, o invitaþie ca
o datorie de onoare pentru
personalitatea Reginei Maria, cea
care a scris, printre altele, ca un
prea plin de frumuseþe al inimii,
poveºti pe care le citea propriilor
copii, precizeazã, într-un
comunicat biroul de presã al Castelului Bran.
Concursul este adresat tuturor celor care cred cã au acest talent de a crea
lumi fantastice, atât pentru cei mici, cât ºi pentru cei care au atins pragul
adolescenþei. Tematica este la alegere, la fel ca ºi genul literar (prozã,
teatru scurt, eseuri, poezii ,benzi desenate). Jurizarea se va face pe trei
secþiuni de vârstã: ºcolar (pânã la 12 ani), adolescenþi (12-18 ani) ºi seniori

103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro

PROGRAMUL

Radio Seven

Ora

Luni

Marþi

Miercuri

Joi

07:00
08:00
08:30
09:00
09:05
11:00
11:30
12:00
12:05
14:00
14:05
15:00
17:00
17:05
18:00
20:00
20:25
20:30
22:30
22:40
00:30
01:00
01:05
02:00
03:00
04:00
04:30
05:00
05:05
06:00

Film serial (r)
Film documentar
ªtiri
Vremea Live
Film artistic (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Film documentar
Vremea Live
Film de colecþie
Vremea Live
Film documentar
Film artistic
Vremea Live
Film serial
Film de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc  Instanþa
amânã pronunþarea (1976).
Regia: Dinu Cocea. Genul dramã
Vremea Live
Film artistic
ªtiri
Vremea Live (r)
Film serial (r)
Film documentar
Film documentar
Film documentar
ªtiri (r)
Vremea Live (r)
Film documentar
Film serial (r)

19 spectacole
ºi 18 trupe de teatru,
la

Festivalul Naþional
de Comedie

Un numãr de 19 spectacole sunt prezentate
de 18 trupe de teatru la cea de-a 29-a ediþie a
Festivalului Naþional de Comedie, organizat
de Teatrul Dramatic Fani Tardini Galaþi, în
perioada 7-15 octombrie: Teatrul Dramatic
Fani Tardini Galaþi, Teatrul Toma Caragiu
Ploieºti, Teatrul de Artã Bucureºti,
Teatrul Maria Filotti Brãila, Teatrul I.D.Sîrbu
Petroºani, Teatrul George Ciprian Buzãu,
Teatrul Odeon Bucureºti, Teatrul L.S.
Bulandra Bucureºti, Teatrul Municipal Baia
Mare, Teatrul Naþional Mihai Eminescu
Chiºinãu, Teatrul de Comedie Bucureºti,
Teatrul Metropolis Bucureºti, Teatrul Regina
Maria Oradea, Teatrul de Stat Constanþa,
U.N.A.T.C. Bucureºti, Teatrul Naþional
I.L.Caragiale Bucureºti, ARCUB Bucureºti,
Teatrul Mic Bucureºti.

Vineri

7-10

7 Dimineaþa. Realizatori: Mihai Cioceanu, Alex Crãciun emisiune live

10-13

Morning After. Realizator: Tiberiu Ursan

13-16

Light Zone. Realizator: Robert Tache emisiune live

16-17

ªapte la seven (emisiune produsã)

17-19

Cuvinte cu Vintilã.
Realizator: Marius Vintilã emisiune live

19-22

Seven Music. Realizator: Cãlin Gheorghe emisiune live

emisiune live

Sâmbãtã Duminicã

Ora

MUZICÃ

7-8

7 HEAVEN
Realizator:
Andreea Stan
emisiune live

8-12

12-13

MUZICÃ

Tech News 13-14

14-18
18-20

22-23
23-24
24-7

MUZICÃ

MUZICÃ

20-7
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Premiile Nobel 2017
Premiul Nobel 2017
pentru PACE
CAMPANIA
INTERNAÞIONALÃ
PENTRU ABOLIREA
ARMELOR NUCLEARE
(ICAN)

Premiul Nobel 2017
pentru MEDICINÃ:
cercetãtorii americani Jeffrey C. HALL, Michael ROSBASH
ºi Michael W. YOUNG
pentru descoperirile lor în controlarea mecanismelor moleculare ale ritmului
circadian.
Laureaþii Nobel din acest an ºi-au axat studiul pe muºtele fructelor,
organisme utilizate ºi anterior în cadrul cercetãrilor privind ritmul circadian.
În 1984, Jeffrei Hall ºi Michael Rosbash din cadrul Universitãþii din Boston
au colaborat cu Michael Young din cadrul Universitãþii Rockefeller din
New York pentru a izola gena perioadei. De asemenea Jeffrey Hall ºi
Michael Rosbash au descoperit PER, proteina din interiorul perioadei
se acumuleazã pe parcursul nopþii ºi se degradeazã pe parcursul zilei.
Aºadar nivelul proteinei PER oscileazã pe parcursul unui ciclu de
24 de ore în sincron cu ritmul circadian.

Premiul Nobel
2017 pentru
LITERATURÃ

Potrivit Comitetului Nobel, premiul reprezintã o recunoaºtere a muncii
de a atrage atenþia asupra consecinþelor umanitare catastrofale ale oricãrei
utilizãri a armelor nucleare. Puterile nucleare trebuie sã înceapã negocieri
serioase pentru a elimina armele nucleare
Campania Internaþionalã pentru Abolirea Armelor Nucleare (ICAN) este
un grup care promoveazã la nivel global aderarea ºi aplicarea integralã a
Tratatului de interzicere a armelor nucleare. Campania a fost lansatã în
anul 2007 ºi numãrã în prezent 468 de organizaþii partenere în 101 þãri.

scriitorul britanic de origine japonezã
Kazuo ISHIGURO
pentru romanul sãu cu puternic impact
emoþional, pentru cã a dezvãluit abisul de
sub iluzoriul simþ al legãturii cu lumea, a
spus Academia Suedezã. Premiul se acordã
anual de cãtre Academia Suedezã operei unui
autor care a produs cea mai remarcabilã
lucrare într-o tendinþã idealistã, conform
formulãrii lui Alfred Nobel.

Premiul Nobel 2017
pentru FIZICÃ

Premiul Nobel 2017
pentru ECONOMIE

fizicianul german Rainer WEISS ºi cercetãtorii americani Barry C. BARISH
ºi Kip S THORNE
pentru detectarea undelor gravitaþionale, un concept lansat de Albert
Einstein în 1916, în celebra sa Teorie a Relativitãþii Generale, precum ºi
conceperea ºi perfecþionarea detectoarelor de unde gravitaþionale LIGO
(SUA) ºi VIRGO (Italia)

economistul american Richard H. THALER,
pentru contribuþia sa la înþelegerea dimensiunii psihologice
a economiei

Premiul Nobel 2017
pentru CHIMIE

Richard H. Thaler a studiat de-a lungul întregii cariere ideea radicalã
conform cãreia agenþii centrali în economie sunt oamenii  indivizi previzibili,
supuºi greºelii. Comportament inadecvat este relatarea uimitoare ºi adesea
amuzantã a luptei pe care a adus-o pentru a aduce o disciplinã universitarã
înapoi cu picioarele pe pãmânt ºi pentru a ne schimba modul de gândire
despre economie, despre noi înºine ºi despre lume.

Lucrãrile lui Ishiguro, devenit celebru dupã
ce a scris Rãmãºiþele zilei, care s-a mutat în
Marea Britanie de când era mic copil, adesea
ating memoria, timpul ºi auto-amãgirea, afirmã
Academia. El este într-un fel ca melanj de
Jane Austen, comedii de situaþii sociale ºi
Franz Kafka. Dacã amesteci aceste lucruri
puþin - nu prea mult - obþii esenþa lui Ishiguro,
a spus Sara Danius, secretar permanent al
Academiei Suedeze

Jacques DUBOCHET (Elvetia), Joachim FRANK (USA) ºi Richard
HENDERSON (Marea Britanie)
pentru dezvoltarea crio-microscopiei electronice (cryo-EM) pentru
determinarea structurii moleculelor vii în imagini de înaltã rezoluþie.
Premiul din acest an recompenseazã o metodã admirabilã de imagisticã
a moleculelor vieþii, a anunþat Goran Hansson, secretarul general al
Academiei regale de ºtiinþe, care decerneazã premiile Nobel. Graþie acestei
metode, cercetãtorii pot de acum sã producã (...) structuri tridimensionale
ale biomoleculelor, a arãtat juriul Nobel.

L

aureaþii îºi vor primi Premiile Nobel în timpul unor ceremonii oficiale organizate
la Stockholm ºi la Oslo, pe 10 decembrie, ziua în care se comemoreazã moartea
fondatorului premiilor, Alfred Nobel, decedat în 1896.
Fundaþia Nobel a anunþat cã recompensa financiarã pe care o vor primi laureaþii
de anul acesta va fi cu un milion de coroane suedeze mai mare faþã de suma de anul
trecut. Astfel, fiecare premiu Nobel din 2017 va fi însoþit de un cec de 9 milioane de
coroane suedeze (1,1 milioane de dolari).
Premiile Nobel sunt decernate din 1901, cu excepþia celui pentru economie,
instituit în 1968 de Banca centralã din Suedia, cu ocazia împlinirii a 300 de ani de la
fondarea acestei instituþii. Premiile au fost create dupã moartea inginerului sudez Alfred
Nobel (1833 - 1896), inventatorul dinamitei, conform voinþei sale din testament.
Numele nominalizaþilor ºi alte informaþii despre aceºtia sau despre procesul
de selecþie nu pot fi fãcute publice timp de 50 de ani.

